
 
 
Wat houden deze cursussen precies in & wat kosten ze:  
 

The Gelpolish Princess 
Deze twee daagse training bestaat uit:  

- Manicure/E-file  
- Uitleg over de natuurlijke nagel/Anatomie 
- Hoe je de gelpolish plaatst 
- De perfecte afwerking 
- Een uitgebreide nabehandeling 
- Uitleg over de perfecte foto 

 
Deze 2-daagse cursus kost 240,- exclusief btw 
Inclusief producten tijdens training en exclusief starterspakket en exclusief lamp en freesmachine 
deze zijn genoodzaakt bij deze lessen. 
 
 
Starterspakket:  
UPVOTED Started Kit: 49,50 exclusief btw  
 

The BIAB Queen 
Deze twee daagse training bestaat uit: 

- Manicure/E-file  
- Uitleg over de natuurlijke nagel/Anatomie 
- Hoe je de BIAB plaatst 
- De perfecte afwerking 
- Een uitgebreide nabehandeling 
- Uitleg over de perfecte foto 

 
Deze 2-daagse cursus kost 400,- exclusief btw 
Inclusief producten tijdens training en exclusief starterspakket (deze worden nog berekend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
The Acrylic Sweetheart  
Deze 6 tot 8-daagse cursus bestaat uit: 

- Manicure/E-file  
- Uitleg over de natuurlijke nagel/Anatomie 
- Gelpolish, Acryl, Babyboom en French Manicure 
- Vijl technieken & De perfecte afwerking 
- Een uitgebreide nabehandelingen 
- Uitleg over het runnen van je eigen salon, boekhouding & social media 

 
Deze 8-daagse cursus kost 960,- exclusief btw 
Inclusief producten tijdens training en exclusief starterspakket en exclusief lamp en freesmachine 
deze zijn genoodzaakt bij deze lessen. 
 
 
Starterspakket: 
UPVOTED Started Kit: 49,50 exclusief btw 
Acrylic Student Kit: 132,50 exclusief btw 
 
 

The Gel Babe 
Deze 4-daagse cursus bestaat uit: 

- Manicure/E-file  
- Uitleg over de natuurlijke nagel/Anatomie 
- Gelpolish & Gel 
- Vijl technieken & De perfecte afwerking 
- Een uitgebreide nabehandelingen 
- Uitleg over het runnen van je eigen salon, boekhouding & social media 

 
Deze 4-daagse cursus kost 480,- exclusief btw 
Inclusief producten tijdens training en exclusief starterspakket en exclusief freesmachine en lamp. 
 
Starterspakket:  
UPVOTED Get Started Kit: 49,50 exclusief btw 
LED/UV Sculpting Gel Student Kit: 147,50 exclusief btw 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

The All Round Nail Doll 
Deze 10 tot 12-daagse cursus bestaat uit: 

- Manicure/E-file  

- Theorie Nagelanatomie 

- Alles wat je moet weten over manicure, gelpolish, acryl, gel en BIAB.  

- Vijl technieken & De perfecte afwerking 

- Een uitgebreide nabehandelingen 

- Uitleg over het runnen van je eigen salon, boekhouding & social media 

 

Deze 12-daagse cursus kost 1440,- exclusief btw 

Inclusief producten tijdens training en exclusief starterspakket en exclusief freesmachine en lamp 

 

Starterspakket:  
Gelpolish pakket: 49,50 exclusief btw 

Acryl pakket: 132,50 exclusief btw 

Gel pakket: 147,50 exclusief btw 

 
 
Ask The Nail Mom? 
Deze perfectie training bestaat uit: 

Een privé training dag geheel aangepast op jouw vragen en wensen.  

 

Deze privé training kost 200,- exclusief btw  

Inclusief producten tijdens training  

 

Heb jij nog enkele vragen over de cursussen, training of prijzen bij Sem Nails in samenwerking met 

Majuba? Neem gerust contact op met ons:  

 

semnails@me.com  

0643039235  

www.semnails.nl 
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